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Thực hiện chuyển hồ sơ và thủ tục hành chính qua bưu điện 

Mới đây, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3746/UBND-HCC1 về việc thực hiện chuyển 
hồ sơ và kết quả thủ tục hành chính (TTHC) qua bưu điện. Thời gian bắt đầu thực hiện 
từ ngày 25/5/2020. 

Theo đó, hàng ngày, bưu điện sẽ chia làm 2 nhóm, mỗi nhóm gồm 2 nhân viên vận chuyển 4 
lượt hồ sơ, kết quả TTHC giữa Trung tâm Phục vụ hành chính công với các cơ quan, đơn vị 
liên quan; hồ sơ liên thông giữa các cơ quan với UBND tỉnh. 

Bưu điện tỉnh phải bố trí đầy đủ công cụ, phương tiện, con người thực hiện nhiệm vụ được 
giao, đảm bảo hồ sơ vận chuyển tuyệt đối an toàn; phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để lộ 
thông tin hồ sơ vận chuyển, làm sai hỏng, mất hồ sơ, chuyển chậm so với quy định, phải chịu 
toàn bộ chi phí phát sinh do lỗi của mình gây ra. 

Các cơ quan, đơn vị phải bố trí cán bộ đầu mối tiếp nhận hồ sơ do bưu điện chuyển đến và 
bàn giao hồ sơ, kết quả để bưu điện kịp thời chuyển đi các cơ quan, trả về Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh xác nhận. 

Khi giao, nhận hồ sơ, kết quả TTHC các bên phải ký biên bản giao, nhận với thời gian cụ thể 
(giờ, phút) và cập nhật trên phần mềm. Trường hợp hồ sơ, kết quả TTHC trong quá trình vận 
chuyển bị sai hỏng, mất hồ sơ phải phối hợp với bưu điện để khắc phục hậu quả. 

Văn phòng UBND tỉnh thực hiện thanh toán cước phí vận chuyển theo quy định; chỉ đạo 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh phối hợp với bưu điện làm tốt công tác giao nhận hồ 
sơ, kết quả; hàng tháng thống kê số lượt hồ sơ, kết quả vận chuyển gửi Văn phòng UBND 
tỉnh làm căn cứ thanh toán chi phí vận chuyển với Bưu điện tỉnh. 

Hồng Nhật 
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Phát triển BHXH tự nguyện: Điểm sáng Tây Giang 

Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, cán bộ Bảo hiểm Xã 
hội (BHXH) Tây Giang phối hợp với Bưu điện huyện triển khai tuyên truyền, vận động 
người dân hiểu chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước, thấy được quyền lợi thiết 
thực khi tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), BHXH tự nguyện. 

 

Nhân viên Bưu điện Tây Giang tư vấn cho người dân hiểu tham gia BHXH tự nguyện. Ảnh: 
H.T 

Đến từng nhà vận động 

Hơn 6 năm làm nhân viên Bưu điện Tây Giang, chị Võ Thị Trang đem tờ rơi những điều cần 
biết về BHXH tự nguyện và BHYT đến từng hộ dân trên địa bàn huyện tuyên truyền, vận 
động người dân hiểu và tham gia. Xác định đối tượng tiềm năng và khéo léo trong vận động, 
chị đã giúp nhiều người tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình. 

Chị Võ Thị Trang chia sẻ: “Chúng tôi trực tiếp đến từng nhà tuyên truyền, vận động, tư vấn. 
Chính vì vậy, những năm gần đây, người dân đã tham gia BHXH tự nguyện và BHYT nhiều 
hơn. Bởi người dân hiểu rằng khi tham gia BHXH tự nguyện đến tuổi già sẽ có chế độ lương; 
có thẻ BHYT khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe khi ốm đau”.  

Xác định BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình là những chính sách xã hội quan trọng, góp 
phần nâng cao công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân, đảm bảo an sinh xã hội. Những 
năm qua, BHXH huyện Tây Giang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức 
người lao động, người dân, đối tượng thụ hưởng về các chính sách, lợi ích của BHXH nói 
chung, BHXH tự nguyện nói riêng và BHYT. 

Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, cán bộ BHXH huyện phối 
hợp với nhân viên Bưu điện huyện đến từng nhà tuyên truyền, vận động, tư vấn cho người 
dân hiểu chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước, thấy được quyền lợi thiết thực khi tham 
gia BHYT, BHXH tự nguyện. 



Chị Zơ Râm Thị Bon, thôn Ganil, xã A Xan tham gia mua BHXH tự nguyện, cho biết: “Sau 
khi được nghe tư vấn về BHXH tự nguyện và BHYT, tôi thấy rõ quyền lợi cho mình. Tôi 
quyết định tham gia BHYT để lúc ốm đau không quá lo lắng về chi phí khám chữa bệnh. Đối 
với BHXH tự nguyện, tôi tham gia từ tháng 1.2018 đến nay”. Còn Anh Đinh Văn Rứp ở thôn 
Ađâu, xã Dang, nói: “Giờ tôi còn trẻ, tranh thủ đi làm tích góp hàng tháng tham gia BHXH tự 
nguyện, khi mình về già có lương hưu, có thẻ BHYT khám chữa bệnh, được hưởng các quyền 
lợi như những người đi làm trong nhà nước, công ty, xí nghiệp. Tôi tin rằng đây thật sự là chỗ 
dựa vững chắc cho tôi sau này”. 

Tuyên truyền sâu rộng 

Ông Đoàn Mai - Giám đốc BHXH huyện Tây Giang cho hay, tuyên truyền sâu rộng đến nhiều 
đối tượng là nông dân, người lao động phi chính thức hiểu hơn về quyền và lợi ích khi tham 
gia BHXH tự nguyện, những rủi ro khi không tham gia. Từ đó thay đổi nhận thức và hành 
động của người dân để chủ động, tích cực tham gia, đảm bảo an sinh, ổn định cuộc sống. 
BHXH huyện phối hợp Bưu điện huyện tổ chức ra quân tuyên truyền Tháng vận động triển 
khai BHXH toàn dân - tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện. Hai đơn 
vị tuyên truyền lưu động bằng ô tô, xe máy tại các xã trên địa bàn, khu vực trung tâm hành 
chính huyện. 

Với chủ đề “Chính sách BHXH - điểm tựa an sinh của người lao động, nhân dân”, tuyên 
truyền về vị trí, vai trò, ý nghĩa nhân văn của chính sách BHXH; đặc biệt nhấn mạnh về lợi 
ích khi tham gia BHXH tự nguyện. Tây Giang hiện có hơn 5.000 người đủ tuổi lao động 
nhưng tham gia BHXH tự nguyện còn thấp. Đơn vị muốn tuyên truyền sâu rộng đến tất cả đối 
tượng hiểu hơn về BHXH tự nguyện thông qua hình thức tuyên truyền lưu động, từng bước để 
người lao động hiểu quyền lợi tham gia BHXH tự nguyện. 

Ông Đinh Văn Thành - Giám đốc Bưu điện Tây Giang cho biết, tính đến nay Bưu điện huyện 
đã phát triển 90 người tham gia BHXH tự nguyện, phấn đấu đến 30.6 tới phát triển đạt 110 
người tham gia. Công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT, BHXH 
tự nguyện luôn tăng trưởng qua các năm. Đến nay, 19.847 người tham gia BHXH, BHYT, 
BHXH tự nguyện, hơn 90% tham gia BHYT. 

“Có được kết quả này, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa hai ngành BHXH huyện và Bưu điện 
huyện. Đặc biệt thông qua công tác tuyên truyền, vận động sâu sát với nhiều hình thức, người 
dân hiểu và nắm được quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện nên kết quả tăng rõ rệt” - ông 
Thành nói. 
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 “Lội ruộng” đưa chính sách BHXH tự nguyện đến với người dân 

Hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân, đội ngũ CCVC của BHXH 
huyện Trùng Khánh (Cao Bằng) đã nỗ lực phối hợp với Bưu điện huyện truyền tải 
chính sách tới hàng ngàn người dân trên địa bàn. Kết quả, sau 2 ngày ra quân, toàn 
huyện đã có thêm 166 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 133% kế hoạch, nâng tổng 
số đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn huyện lên 1.160 người, đạt 65,5% 
kế hoạch năm 2020. 

Chia sẻ về những kỷ niệm đáng nhớ trong ngày ra quân, bà Lâm Thị Minh Hồng- Giám đốc 
BHXH huyện Trùng Khánh hào hứng kể lại, theo kế hoạch, chúng tôi đã trao đổi với Chủ tịch 
Hội Nông dân xã Cao Chương mời một số bà con đến trụ sở UBND xã trong buổi sáng ngày 
ra quân để tuyên truyền. Tuy nhiên, thời gian này đang vào vụ mùa, nên bà con hầu như đi 
làm đồng. Vì vậy, khi đến nơi chỉ có lác đác một vài người. Tuy nhiên, sau khi nghe chúng tôi 
nói về ý nghĩa của chính sách BHXH, BHYT, thì cả 5 người dân có mặt đều đồng ý tham gia 
BHXH tự nguyện ngay. 

 

Bất ngờ hơn, ngay sau khi làm thủ tục xong, mọi người còn xung phong dẫn chúng tôi ra 
đồng để tiếp tục tuyên truyền cho một số bà con đang cấy lúa. “Thế là mấy anh chị em chúng 
tôi đã cùng xắn quần, bỏ dép lội ruộng, vừa giúp bà con làm đồng vừa tuyên truyền cho bà 
con hiểu về quyền lợi chế độ, chính sách BHXH tự nguyện. Đến cuối buổi, lại tiếp tục cùng 
bà con về nhà làm thủ tục tham gia và thu tiền đóng BHXH tự nguyện...”- bà Hồng vui mừng 
cho biết. 

Đáng nói, trong hai ngày đầu ra quân tuyên truyền, các cán bộ BHXH và Bưu điện huyện đã 
có mặt trên nhiều cung đường, ngõ xóm, xã khó khăn của huyện. Mỗi người đều tâm niệm, có 
đi khắp nơi mới biết được cuộc sống của đồng bào còn gặp rất nhiều khó khăn. Theo lời bà 
Hồng, khi biết được vào hôm ra quân, có một xóm đồng bào dân tộc H’Mông- địa bàn khó 
khăn nhất của xã Quang Hán tổ chức sinh hoạt Chi hội Phụ nữ, nên các chị ngay lập tức tìm 
đến để tuyên truyền. Nhờ sự trợ giúp của Chi hội trưởng phiên dịch lại, những thông tin cơ 
bản về chính sách BHXH, BHYT đều được bà con hiểu rõ. Vì thế, dù đời sống còn nhiều khó 
khăn, nhưng một số chị vẫn bày tỏ quyết tâm phải dành dụm tiền để tham gia BHXH tự 
nguyện. 



Cũng theo bà Lâm Thị Minh Hồng, để có được kết quả tích cực như trên, là do BHXH huyện 
đã xây dựng kế hoạch phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các hội, đoàn thể trên địa bàn 
tiến hành khảo sát đối tượng tiềm năng; sau đó nhờ UBND xã, thị trấn cử người có uy tín dẫn 
cán bộ BHXH và Bưu điện đến tận nơi để tuyên truyền tại nhà người dân. 

“Việc phân công tổ nhóm thực hiện tuyên truyền cũng là một khâu quan trọng. Ai thông thuộc 
và nắm chắc địa bàn nào, chúng tôi sẽ giao phụ trách và thực hiện tuyên truyền tại địa bàn đó. 
Ngoài ra, trước khi đi tuyên truyền, anh chị em đều được trang bị một số kỹ năng tuyên tuyền, 
vận động, chuẩn bị đầy đủ các tài liệu như: Tờ rơi "Những điều cần biết về BHXH tự 
nguyện", bảng tính đóng hưởng, một số ví dụ và câu hỏi thường gặp trong quá trình tuyên 
truyền… để việc tuyên truyền đạt hiệu quả cao nhất. Đặc biệt, mọi người phải vận dụng các 
mối quan hệ xã giao của mình để tìm hiểu đời sống cũng như hoàn cảnh của người dân, cùng 
với đó là sự tác động từ những người uy tín đi cùng thì kết quả đạt được sẽ cao hơn rất 
nhiều”- bà Hồng cho biết. 

Ngoài ra, bà Hồng thông tin thêm, trong thời gian tới, BHXH huyện Trùng Khánh sẽ tiếp tục 
tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo 
thực hiện công tác BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách 
chính sách BHXH. Trong đó, yêu cầu các đảng viên, CCVC phải tích cực tuyên truyền về 
chính sách BHXH, BHYT; phấn đấu 100% người thân trong gia đình cán bộ, đảng viên, 
CCVC tham gia BHXH; đồng thời vận động ít nhất từ 1 người trở lên tham gia BHXH tự 
nguyện hoặc BHYT hộ gia đình mỗi năm- coi đây là cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành 
nhiệm vụ của mỗi người. 

Bên cạnh đó, BHXH huyện còn tiếp tục xây dựng kế hoạch để tổ chức ra quân theo từng địa 
bàn, với phương châm “Mỗi tuần một địa bàn”, nhằm tăng nhanh diện bao phủ BHXH tự 
nguyện tại các xã, thị trấn; thực hiện lồng ghép tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT với 
tuyên truyền phổ biến pháp luật tại các xóm, tổ dân phố để bà con nắm và hiểu rõ và tích cực 
tham gia chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước; tích cực tuyên truyền qua mạng xã 
hội (Facebook, Zalo...)- bởi đây là kênh tiếp cận người dân nhanh và rộng rãi nhất. 

Lê An 
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Người lao động cảm ơn sự hỗ trợ của công đoàn trong Tháng công nhân 

Nhận được sự thăm hỏi và động viên của đại diện công đoàn, chị Ngọc Anh xúc động nói lời 
cảm ơn và hứa sẽ đảm bảo tốt công tác được giao. 

Tháng 5/2012 là năm đầu tiên “Tháng công nhân” được thực hiện với mục tiêu chăm lo, bảo 
vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ công nhân viên. 

Từ đó đến nay, Tháng công nhân đã tạo được sự lan tỏa trong xã hội và thực sự có ý nghĩa đối 
với người lao động, từ đó khẳng định được vai trò và vị thế ngày càng quan trọng của tổ chức 
công đoàn. 

Cũng qua các hoạt động này, người lao động thực sự nhận được nhiều quyền lợi, sự quan tâm. 

Trong tháng công nhân năm 2020, Công đoàn Thông tin & Truyền thông Việt Nam cũng đã 
tổ chức nhiều hoạt động thiết thực với trọng tâm là chăm lo đời sống cho cán bộ công nhân 
viên. Nhiều người lao động đã bày tỏ sự biết ơn, xúc động trước các hoạt động của công đoàn. 

Đặc biệt, ngày 21/5 vừa qua, sau khi nhận được quà và sự thăm hỏi tận tình của Công đoàn 
Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, chị Vũ Ngọc Anh, Bưu cục phát Hai Bà Trưng, Bưu điện 
Trung tâm 6, Bưu điện TP Hà Nội đã thực sự xúc động. 

Chị Ngọc Anh bị bệnh Luput ban đỏ thường xuyên phải vào viện lọc máu, hoàn cảnh khá khó 
khăn. Chị chia sẻ: ‘Tôi cảm ơn đại diện Công đoàn đã luôn quan tâm, ở bên khi tôi gặp khó 
khăn trong cuộc sống. Tôi sẽ cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình được giao và cũng mong cơ 
quan tạo điều kiện giúp tôi để vừa điều trị vừa đảm bảo công tác’. 

Đoàn cũng thăm hỏi anh Lê Văn Chiến, Bưu điện huyện An Dương, Bưu điện TP Hải Phòng 
bị tai nạn giao thông trên đường thực hiện nhiệm vụ. Anh Chiến bị gãy xương đùi, vỡ xương 
chậu, đứt mạch máu não, đường tiết niệu. Sự thăm hỏi, động viên kịp thời của công đoàn là 
động lực cho người lao động nỗ lực hơn trong công việc cũng như cuộc sống. 



 

Nguồn: Tạp chí BHXH  

Ngày đăng: 26/05/2020 
Mục: Xã hội  

Tổ chức livestream về BHXH, BHYT: Cần có những giải pháp căn cơ và đồng bộ (Bài 
03) 

Những tháng đầu năm 2020, trước bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đặc 
biệt là trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội, công tác phát triển đối tượng tham 
gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình gặp nhiều khó khăn. “Trong cái khó, ló cái 
khôn”, nhiều BHXH và Bưu điện tỉnh đã phối hợp triển khai hình thức tuyên truyền 
BHXH, BHYT trên mạng xã hội thông qua việc tổ chức livestream, bước đầu gợi mở 
một cách làm mới. Khảo sát, đánh giá hình thức truyền thông này để từ đó đề xuất giải 
pháp triển khai hiệu quả là việc làm cần thiết. 

Bài 3. Để livestream BHXH, BHYT phát huy hiệu quả 

Truyền thông mạng xã hội đang ngày càng khẳng định vị trí, vai trò và hiệu quả của nó trong 
công tác truyền thông nói chung và truyền thông chính sách BHXH, BHYT nói riêng. 
Livestream về chính sách BHXH, BHYT không thể hoàn toàn thay đổi các hình thức truyền 
thông truyền thống, nhưng ở một góc độ nào đó, cũng mạng lại những hiệu quả rõ rệt. Đặc 
biệt, trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, người lao động và người dân nói chung, đối 
tượng tham gia BHXH, BHYT nói riêng có xu hướng thích sử dụng mạng xã hội và thường 
sử dụng các thiết bị di động truy cập mạng xã hội (xem Dương Ngọc Ánh, Ứng dụng mạng xã 
hội trong truyền thông BHXH, BHYT: Cần những đột phá mới, Tạp chí BHXH số kỳ 01 
tháng 5/2020), việc mở rộng các hình thức truyền thông đáp ứng nhu cầu và thói quen của đối 
tượng là cần thiết. Xuất phát từ thực trạng tổ chức livestream BHXH, BHYT thời gian qua và 
từ kết quả khảo sát, chúng tôi xin đưa ra một vài đề xuất, kiến nghị nhằm tiếp tục nâng cao 
hiệu quả hoạt động livestream về BHXH, BHYT trên mạng xã hội, cụ thể: 

- Một là, BHXH Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cần xây dựng 01 kịch bản 
khung cho việc tổ chức livestream về BHXH, BHYT. Đây sẽ là một kịch bản khung tổng thể 
cho cả chương trình, bao gồm từ công tác chuẩn bị nội dung, kỹ thuật, hậu cần, truyền thông 
về chương trình đến tổ chức thực hiện, xử lý các tình huống phát sinh. Bên cạnh việc thông 
tin cụ thể về đối tượng, thủ tục tham gia, phương thức đóng, mức đóng, mức hỗ trợ đóng từ 
ngân sách nhà nước và các chế độ, quyền lợi được hưởng khi tham gia BHXH tự nguyện, 
BHYT hộ gia đình... các đơn vị cần chuẩn bị  kỹ các nội dung khách hàng thường quan tâm, 
thắc mắc để tư vấn, giải đáp kịp thời ngay tại buổi livestream. 

- Hai là, cần xây dựng các hình ảnh tạo “thương hiệu” cho chương trình. Đó là logo của 
BHXH Việt Nam, logo của các đơn vị đại lý (Bưu điện, Hội phụ nữ, Hội nông dân,...). Xuất 
phát từ thực tiễn cũng như từ kết quả khảo sát, yếu tố quan trọng nhất thu hút người tham gia 
livestream chính là uy tín của tổ chức/cá nhân thực hiện livestream, vì vậy, việc gắn các logo 
thương hiệu có ý nghĩa quan trọng. Song song với việc sử dụng hình ảnh thương hiệu để thu 
hút người tham gia, đây còn là cách để chúng ta truyền thông rộng rãi hơn về “thương hiệu” 
BHXH Việt Nam và hệ thống đại lý, đưa những hình ảnh “nhận diện” của BHXH Việt Nam 
và hệ thống đại lý đến gần hơn với Nhân dân. 

- Ba là, bên cạnh các sản phẩm truyền thông về chính sách BHXH, BHYT (video clip ngắn, 
Infographic,...) cần có những câu chuyện “người thật, việc thật”, có thể có những khách mời 
là những người đã tham gia BHXH, BHYT và được hưởng lợi từ chính sách. Thực tế tổ chức 
hội nghị trực tiếp cho thấy, khi có những câu chuyện thực, những “nhân chứng” sống, bao giờ 
cũng tăng độ thuyết phục hơn rất nhiều. 



- Bốn là, cần đào tạo một đội ngũ đại lý làm người dẫn chương trình có kiến thức sâu về 
nghiệp vụ BHXH, BHYT; ứng biến nhanh, dẫn chương trình linh hoạt, thu hút người xem. 
Tại các buổi livestream cần bố trí đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp, nhanh chóng tổng hợp câu 
hỏi, ý kiến của người tham gia để chuyển người dẫn chương trình xử lý, không để sót câu hỏi, 
ý kiến nào của người tham gia. Bên cạnh tương tác trực tiếp trên Page, sẵn sàng tương tác trên 
hệ thống Messenger của Facebook khi người tham gia không muốn tương tác trực tiếp trên 
Page. Bên cạnh đó, cần bố trí một lực lượng sẵn sàng tư vấn qua các phương tiện khác (điện 
thoại, nhắn tin...) khi người tham gia có nhu cầu chuyển đổi hình thức tư vấn tại chỗ. 

- Năm là, việc tổ chức truyền thông về chương trình cần được thực hiện bài bản, trước, trong 
và sau khi tổ chức chương trình: Trước khi tổ chức chương trình cần cho chạy link livestream 
và đặt hẹn giờ đếm ngược trước đó 01 tiếng; cán bộ BHXH và đại lý cần lựa chọn những đối 
tượng tiềm năng đang tương tác trên Fanpage hoặc bạn bè trên trang cá nhân của mình để mời 
tham gia; kêu gọi những người tham gia chương trình tiếp tục share link chương trình trên 
trang cá nhân ở chế độ công khai và mời bạn bè cũng tham gia; tổ chức minigame có thưởng 
cho người tham gia trả lời câu hỏi đúng, nhanh nhất; trước mỗi chương trình sẽ có thông tin 
khái quát về kết quả chương trình trước đó: số người tham gia, số lượt tương tác, số người 
được nhận thưởng từ minigame và số người tham gia chính sách tại chương trình và sau 
chương trình... 

- Sáu là, bên cạnh những nỗ lực “chốt” người tham gia ngay tại chương trình, Ban Tổ chức 
chương trình cần ghi nhận thật chi tiết thông tin về những khách hàng tiềm năng vì nhiều lý 
do khác nhau chưa tham gia. Ngay sau chương trình, các đại lý cần khẩn trương tiếp cận ngay 
khách hàng để tiếp tục tư vấn, nắm bắt những băn khoăn hoặc khó khăn của khách hàng (nếu 
có), từ đó tiếp tục tuyên truyền để khách hàng hiểu rõ chính sách và tham gia BHXH, BHYT. 

- Bảy là, cần đầu tư trang thiết bị chuyên dụng, phần mềm hỗ trợ phục vụ công tác livestream, 
đảm bảo chất lượng âm thanh, hình ảnh, đường truyền khi livestream; triển khai giải pháp tích 
hợp với hệ thống chăm sóc khách hàng tự động (CRM) đón thông tin khách hàng, tự động hóa 
lọc và đưa ra danh sách khách hàng mục tiêu từ đó có phương án tiếp cận nhanh chóng, chính 
xác, hiệu quả./. 



 

Nguồn: Sức khỏe đời sống  

Ngày đăng: 27/05/2020 
Mục: Xã hội  

Tăng cường tuyên truyền để “hút” người dân tham gia BHXH 

Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân (tháng 5/2020) năm nay có ý nghĩa hơn khi 
từ đầu năm đến nay, dịch COVID-19 đã làm ảnh hưởng đến số người tham gia BHXH, 
BHYT nên việc tăng cường công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền trực tiếp để thu 
hút người dân tham gia vào hệ thống BHXH được xem là giải pháp quan trọng của 
ngành BHXH... 

Nhiều yếu tố ảnh hưởng đến phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT 

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu cho hay, việc Thủ tướng Chính phủ 
ban hành Quyết định số 1676/QĐ-TTg chỉ đạo lấy tháng 5 hằng năm là Tháng vận động triển 
khai BHXH toàn dân nhằm tạo điểm nhấn trong công tác truyền thông, thu hút sự chú ý của 
mọi tầng lớp nhân dân đối với chính sách BHXH, đặc biệt là BHXH tự nguyện. Theo đó, sẽ 
đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích, vận động nhân dân tham gia BHXH hướng tới mục 
tiêu BHXH toàn dân; truyền thông, phổ biến, giáo dục, động viên và nâng cao ý thức trách 
nhiệm của người sử dụng lao động trong việc chủ động tham gia BHXH cho người lao động 
(NLĐ). 

Trong Nghị quyết 28-NQ/TW, Trung ương đã nhận định, mặc dù đạt được kết quả nhất định, 
nhưng việc mở rộng và phát triển đối tượng tham gia BHXH còn dưới mức tiềm năng; độ bao 
phủ BHXH tăng chậm. Đồng thời, Nghị quyết cũng đưa ra nhiều nội dung cải cách và giải 
pháp nhằm tăng nhanh đối tượng tham gia BHXH, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân. 

Ngay khi Nghị quyết 28 được ban hành, Chính phủ đã có Chương trình hành động; đồng thời 
ban hành Nghị quyết số 102/NQ-CP giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, kèm 
theo nhiều giải pháp thực hiện. Bên cạnh đó, với dư địa để phát triển đối tượng tham gia 
BHXH còn rất lớn, đặc biệt là BHXH tự nguyện, BHXH Việt Nam đã chủ động phối hợp với 
Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHXH, trong đó 
tập trung vào BHXH tự nguyện. Vì vậy, đến hết năm 2019, cả nước đã có trên 15,767 triệu 
người tham gia BHXH, trong đó có trên 570.000 người tham gia BHXH tự nguyện (tăng gần 
300.000 người so với năm 2018)... 

Tuy nhiên, theo Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu, do ảnh hưởng của 
dịch COVID-19, nhiều đơn vị, DN phải thu hẹp sản xuất kinh doanh, NLĐ không có việc làm 
phải nghỉ việc; thu nhập người dân giảm nên không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện, 
BHYT hộ gia đình. Trong khi đó, các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân tham gia 
BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cũng phải tạm hoãn để thực hiện giãn cách xã hội... dẫn 
đến số người tham gia BHXH, BHYT giảm. Cụ thể: Trong 4 tháng đầu năm 2020, cả nước có 
14,419 người tham gia BHXH bắt buộc (giảm 780.000 người so với năm 2019) và có 557.000 
người tham gia BHXH tự nguyện (giảm 16.000 người so với năm 2019)... 



 

Tăng cường công tác tuyên truyền để thu hút người dân tham gia BHXH, BHYT. Ảnh: TM 

Sẽ phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện đạt tối thiểu 50 người/huyện 

Thực tiễn cho thấy, phải mất quá trình rất lâu người dân mới có thể hiểu, cảm nhận được lợi 
ích thiết thực của chính sách BHXH. Chính vì vậy, Đề án của Chính phủ xác định mục tiêu 
hướng đến tất cả cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ được lợi ích, vai trò, ý nghĩa và những 
nội dung cải cách chính sách BHXH. Theo đó, nội dung cải cách chính sách BHXH được xác 
định là vấn đề gốc và cốt lõi; phải thực hiện theo lộ trình với nhiều quy định mới. Ngay trong 
quá trình thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW, các vấn đề xây dựng chính sách đang ở trong giai 
đoạn đầu nên nhiều chủ trương, định hướng cần phải được hiện thực hóa, từ đó nội dung 
truyền thông sẽ được cụ thể và rõ ràng hơn. 

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu cho biết, năm nay là năm đầu tiên thực 
hiện Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân. Tuy bị tác động tiêu cực của đại dịch 
COVID-19 song chúng tôi vẫn kỳ vọng, với sự quan tâm sâu sắc và sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp 
thời của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, sẽ góp phần tạo thống nhất trong toàn hệ thống chính 
trị từ Trung ương đến địa phương; đồng thời tăng cường vai trò, trách nhiệm của các bộ, ban 
ngành, tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện chính sách, pháp luật BHXH. 

“Chúng tôi cũng dự kiến sẽ phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện trong và sau Lễ ra 
quân đạt tối thiểu 50 người/huyện, phấn đấu hoàn thành 50% chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 và 6 
tháng đầu năm. Đồng thời, phát huy vai trò của cơ quan BHXH và Bưu điện các cấp trong 
công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện để gia tăng số người 
tham gia BHXH tự nguyện, nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao”- Phó Tổng Giám đốc 
BHXH Trần Đình Liệu cho biết. 



 

Nguồn: Báo Ấp Bắc  

Ngày đăng: 27/05/2020 
Mục: Xã hội  

Lễ ra quân "Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân": Dấu ấn của sự quyết tâm 

Thực hiện Kế hoạch liên tịch 1506 giữa Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và Tổng Công ty 
Bưu điện Việt Nam ngày 15-5-2020 về việc tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng “Tháng vận động 
triển khai BHXH toàn dân - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện”, 
BHXH tỉnh phối hợp Bưu điện tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng “Tháng vận 
động triển khai BHXH”. 

Chuẩn bị trước ngày ra quân các hình thức tuyên truyền khác được BHXH tỉnh, huyện thực 
hiện gồm: Treo băng rôn, khẩu hiệu, áp phích, phướn, tranh cổ động, với nội dung chuyển tải 
các thông điệp tuyên truyền chính sách BHXH, BHXH tự nguyện tại trụ sở cơ quan BHXH, 
cơ quan Bưu điện và cho mỗi đội tuyên truyền lưu động; tuyên truyền về hoạt động của Lễ ra 
quân trên Báo Ấp Bắc, hệ thống truyền thanh cấp huyện, Cổng Thông tin điện tử BHXH tỉnh, 
trên mạng xã hội…. 

Trong buổi lễ ra quân, Giám đốc BHXH tỉnh Tiền Giang Võ Khánh Bình truyền khẩu 
lệnh: “Ngành BHXH,  Ngành Bưu điện quyết tâm thực hiện mục tiêu BHXH toàn dân của 
Đảng và Nhà nước” nhằm tiếp sức cho thế hệ trẻ 2 ngành quyết tâm thực hiện đạt mục tiêu 
đề ra. 

Nhóm tuyên truyền lưu động gồm 111 thành viên chạy roadshow, chia thành 8 đoàn dừng tại 
17 điểm: Các chợ trung tâm, khu dân cư để phát loa và phát tờ rơi, Riêng nhóm tư vấn tuyên 
truyền trực tiếp với 121 thành viên được chia thành 2 nhóm đến 1.526 hộ gia đình… để tuyên 
truyền, tư vấn chính sách BHXH tự nguyện cho người dân và vận động phát triển người tham 
gia. Kết quả, trong ngày ra quân đã cập nhật thông tin cá nhân của 688 người có ý định tham 
gia, cần phải tiếp tục vận động trong thời gian tới, để mức tham gia phù hợp với  thu nhập gia 
đình. Vận động được 633 người tham gia ngay sau tư vấn, cấp sổ BHXH phát trong ngày cho 
người tham gia 22 sổ. 

Chỉ trong 1 ngày trong lễ ra quân, số người tham gia BHXH tự nguyện tăng gấp 14 lần so với 
số tăng cả năm 2017 và 7,5 lần số người tham gia mới năm 2018. Số liệu đã chứng minh rằng 
chính sách BHXH tự nguyện trong giai đoạn hiện nay là chính sách đúng đắn của Đảng và 
Nhà nước ta, đáp ứng theo nguyện vọng người dân thuộc khu vực phi chính thức cần có lương 
hưu khi về già khi hết tuổi lao động. Đặc biệt, trên địa bàn tỉnh Tiền giang nhóm người lao 
động tự do, làm ngành nghề nông nghiệp là chính chiếm tỷ lệ đa số thì việc triển khai chính 
sách BHXH tự nguyện cho họ là việc làm hết sức cần thiết.   

Với mục tiêu mà Lễ ra quân hướng tới: Nhằm tạo sự lan tỏa sâu rộng trong nhân dân, sự đồng 
hành vào cuộc cả hệ thống chính trị trong việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH tự nguyện 
ở địa phương, phấn đấu phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện tiếp tục phát huy vai 
trò của cơ quan BHXH, Bưu điện các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động người dân 
tham gia BHXH tự nguyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao... 



 

Nguồn: Báo Đồng Tháp  

Ngày đăng: 27/05/2020 
Mục: Tin tức  

Đẩy mạnh thực hiện Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công 

Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Đồng 
Tháp được UBND tỉnh ban hành theo Quyết định số 843 ngày 27/7/2018. Đề án tập trung vào 
việc Bưu điện tỉnh tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 
(TTHC) cho tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở cả 3 cấp: tỉnh, huyện 
và xã. 

Việc bố trí Bộ phận Một cửa tại trụ sở Bưu điện, sử dụng hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng công 
nghệ thông tin của Bưu điện và nhân viên Bưu điện tham gia hỗ trợ cán bộ, công chức, viên 
chức trong việc thực hiện nhiệm vụ được chuyển giao, đã giúp các cơ quan, đơn vị, địa 
phương tham gia Đề án giảm chi đầu tư cơ sở vật chất, chi tiêu thường xuyên và giảm tải khối 
lượng công việc tại Bộ phận Một cửa và đơn vị chuyên môn; giảm số lượng công chức thực 
hiện nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. 

Bên cạnh đó, ý thức, thái độ phục vụ của công chức, viên chức và nhân viên Bưu điện đối với 
tổ chức, công dân ngày càng được nâng cao. Tổ chức, công dân được phục vụ tốt hơn, có tâm 
lý thoải mái hơn khi đến liên hệ giải quyết TTHC. Người dân tiết kiệm được thời gian, chi 
phí, công sức thực hiện TTHC thông qua việc sử dụng dịch vụ bưu chính công ích và được hỗ 
trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Mạng bưu chính công cộng ở các 
địa phương thực hiện thí điểm được khai thác hiệu quả; các điểm Bưu điện văn hóa xã được 
duy trì và phát triển, giúp đạt được tiêu chí thứ 8 trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại 
xã là “Có điểm phục vụ Bưu chính viễn thông”; góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc 
triển khai hiệu quả mô hình Hẹn giờ thực hiện TTHC tại nhà người dân. 

Đến nay, Đề án đã được triển khai thực hiện 3 giai đoạn (bao gồm giai đoạn 3 mở rộng) ở cả 3 
cấp tỉnh, huyện, xã. Ở cấp tỉnh, Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công đã 
chuyển giao nhiệm vụ tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết đối với các 
TTHC thuộc 8 lĩnh vực: Ngoại vụ; Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa – Thể thao và Du lịch; Lao 
động – Thương binh và Xã hội; Khoa học và Công nghệ; Thông tin và Truyền thông; Công 
Thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Ở cấp huyện, 11 Bộ phận Một cửa cấp huyện đã chuyển giao nhiệm vụ tham gia hỗ trợ tiếp 
nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC (4 đơn vị chuyển giao tất cả các lĩnh vực là Tam 
Nông, Thanh Bình, Sa Đéc, Lấp Vò; các đơn vị còn lại chuyển giao từ 5 đến 10 lĩnh vực). Có 
9 Bộ phận Một cửa đã bố trí trụ sở tại tòa nhà Bưu điện cấp huyện. Ở cấp xã, 29 Bộ phận Một 
cửa kết hợp Bưu điện Văn hóa cấp xã thuộc 12 huyện, thị xã, thành phố đã chuyển giao nhiệm 
vụ tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, hỗ trợ các dịch vụ công trực tuyến mức độ 
3, mức độ 4, nhận, gửi các TTHC liên thông, các TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, các 
TTHC theo mô hình Hẹn giờ thực hiện TTHC tại nhà người dân trên địa bàn tỉnh... 

Qua gần 2 năm triển khai, thực hiện Đề án, ở cấp tỉnh và cấp huyện đã tiếp nhận trên 61.000 
hồ sơ TTHC. Tại Bộ phận Một cửa của các xã thực hiện thí điểm, nhân viên Bưu điện tham 
gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, hỗ trợ các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 
4, nhận, gửi các TTHC liên thông, các TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, các TTHC theo 
mô hình Hẹn giờ thực hiện TTHC tại nhà người dân... theo đúng quy định. 

Trong quá trình triển khai, thực hiện, các sở, UBND cấp huyện, cấp xã và Bưu điện đã tổ 
chức thực hiện tốt Quy chế phối hợp quản lý việc thí điểm chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ 
sơ và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh. 
Công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC chuyển giao cho Bưu điện được đảm 



bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Nghiệp vụ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và trả 
kết quả giải quyết TTHC của nhân viên Bưu điện ngày càng được nâng cao. Công tác thông 
tin, tuyên truyền về Đề án tiếp tục được các đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện. Số lượng 
hồ sơ sử dụng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 ngày càng 
tăng. 

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Đề án còn một số tồn tại như cơ sở vật chất, trang thiết bị 
của một số Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chưa hoàn thiện; nhân sự Bưu điện tham gia Đề 
án chưa ổn định, một số nhân viên Bưu điện chưa chủ động, tích cực trang bị các kiến thức và 
kỹ năng để đáp ứng tốt hơn yêu cầu công việc được chuyển giao. Phần lớn Bộ phận Một cửa 
cấp xã chỉ có 1 nhân viên Bưu điện đảm nhận nhiều công việc về nghiệp vụ bưu chính, nên 
chưa hỗ trợ được nhiều cho Bộ phận Một cửa và người dân. 

Hướng tới, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm 
vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh và mô hình Hẹn giờ thực hiện các TTHC tại nhà 
người dân; tăng cường tuyên truyền về 2 mô hình này. Đồng thời đổi mới, nâng cao chất 
lượng hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo mô hình Trung tâm Kiểm soát 
TTHC và Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp 
xã... 



 

Nguồn: MIC 

Ngày đăng: 27/05/2020 
Mục: Tin tức  

 “Bưu điện Việt Nam - Thắp lửa yêu thương” 

Hưởng ứng “Tháng công nhân năm 2020” và kỷ niệm 75 năm truyền thống ngành Bưu 
điện (15/8/1945 – 15/8/2020), Tổng công ty Bưu điện Việt Nam triển khai chương trình 
thi đua dịch vụ phân phối hàng tiêu dùng “Bưu điện Việt Nam - Thắp lửa yêu thương” 
khen thưởng con của cán bộ công nhân viên – lao động có thành tích tốt trong học tập, 
gia đình có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên. 

 

 

Theo đó, điều kiện xét tặng các suất khen thưởng áp dụng với các bưu điện tỉnh, thành phố 
hoàn thành 100% kế hoạch mục tiêu đối với hàng hóa.  Đối tượng khen thưởng con cán bộ 
công nhân viên lao động trên mạng lưới bưu điện toàn quốc có hoàn cảnh gia đình khó khăn 
khăn vượt khó vươn lên, đạt học sinh giỏi cấp Trung học cơ sở và Trung học phổ thông (căn 
cứ theo kết quả năm học 2019 - 2020). 

Dựa trên các điều kiện xét khen thưởng, Công đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sẽ phối 
hợp với các bưu điện tỉnh, thành phố đánh giá, rà soát, xét chọn cụ thể các đối tượng đạt tiêu 
chuẩn. Mức khen thưởng 1.000.000 đồng/ 1 suất. 

  

Nguồn kinh phí được trích từ nguồn chi phí sản xuất kinh doanh tập trung tại Tổng công ty do 
chương trình tạo ra. Các đơn vị tham gia hỗ trợ 0,5% - 1% / doanh số bán hàng. 

  

Chương trình được triển khai trên phạm vi 63 bưu điện tỉnh, thành phố trong thời gian từ ngày 
01/5/2020 đến hết ngày 31/7/2020. 

  



Tổng công ty Bưu điện Việt Nam yêu cầu các bưu điện tỉnh, thành phố hướng dẫn các đơn vị 
trực thuộc và chỉ đạo các đơn vị thông báo đến lực lượng bán hàng để biết và tham gia. Cùng 
với đó xây dựng kế hoạch, các chương trình bán hàng ưu đãi giảm giá sản phẩm và chỉ đạo 
các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện. Tổ chức ngày hội khuyến mại, tuần lễ bán hàng 
khuyến mại hoặc các điểm bán hàng giảm giá cho đoàn viên công đoàn, người lao động tại 
các khu công nghiệp, ký túc xá công nhân hoặc tại các bưu cục, bưu điện – văn hóa xã. Kiểm 
soát hàng hóa đảm bảo chất lượng và thực hiện chính sách bán hàng giảm giá, ưu đãi… 

  

Cùng với đó, chuyên môn và Công đoàn các bưu điện tỉnh, thành phố nghiêm túc triển khai 
thực hiện tuyên tuyền, quảng bá ý nghĩa của chương trình và vận động đoàn viên công đoàn, 
người lao động tích cực tham gia chương trình thi đua dịch vụ phân phối hàng tiêu dùng ý 
nghĩa này./. 

 


